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Serveis Firals
Espais de
benvinguda al visitant
Espai informatiu per donar la
benvinguda als visitants de la
Fira, i amb l’horari de 10 a 21 h:
• al pg. de Pi i Margall,
cantonada amb l’av. de
Barcelona
• al pg. del Terraplè, cantonada
amb el c. de Jacint Verdaguer
Punts d’informació
Al recinte firal, i amb l’horari de
10 a 21 h:
• a la pl. de la Creu
• a la pl. de la Llibertat
• a la pl. dels Països Catalans,
juntament amb la consigna
del planter (aquest punt
d’informació estarà obert des
de les 9 h del matí)
Oficina d’Atenció al Ciutadà: a la pl. de
Catalunya, 1. Horari: de 9 a 21 h
Tel. 93 680 33 40
www.firacandelera.cat
Facebook, Twitter i Instagram Fira
Servei de consigna del planter
A la pl. dels Països Catalans
s’habilitarà un servei de
consigna on es podran deixar
gratuïtament les compres de
planter, arbres fruiters i jardineria, i després
passar-les a recollir amb el vehicle. En
aquest punt també s’oferirà informació als
visitants
Horari: de 9 a 21 h

43

Punt de venda de tiquets de
degustació de vins
Al recinte de la Fira de Vins
(pl. de la Llibertat). Preu del
tiquet de degustació de vins:
8,5 €/tiquet. A més, hi haurà diferents
serveis de restauració per poder fer petites
degustacions o menjar sense moure’s de
la Fira. El servei de restauració funciona
sense tiquet de degustació. També hi
trobareu un espai de Foodtrucks
Zona de restauració
A la pl. de la Llibertat i a la
pl. del Molí hi haurà una
variada oferta gastronòmica
i taules i bancs on poder seure
i degustar
Àrees de descans
Els visitants disposaran d’unes
zones de
descans, que estaran ubicades a:
• pl. de Catalunya
• pl. de Pompeu Fabra
• pl. del Palau
Servei d’assistència sanitària
Al c. del Molí. En aquest mateix
espai s’habilitarà una sala per
a la lactància i un espai per
atendre els nadons
També es disposarà d’una unitat
medicalitzada situada al c. del Molí,
cantonada amb l’av. de Caldes
Hi col·labora: Creu Roja
També hi haurà un punt de
lactància i un espai per
atendre els nadons, al pg.
del Terraplè, 10, al centre
Metgesdmolins. Aquest és un
espai cardioprotegit que disposa de
desfibril·lador
Hi col·labora: Metgesdmolins

Menja sense moure’t de la vila! (Vegeu pàg. 19, 31, 37 i 43)

Serveis Firals
Zones d’aparcament
Amb motiu de la celebració
de la Fira s’habilitaran bosses
d’aparcament al Polígon
Industrial el Pla, al Polígon
Industrial Riera del Molí, a l’av. de
Barcelona, al barri de la Granja i al barri
de la Riera Nova. El diumenge 4 de febrer
també es podrà utilitzar l’aparcament
comercial del Caprabo i del Mercadona. A
més, s’habilitarà una zona d’aparcaments
per a persones amb discapacitat al c. del
Molí, cantonada amb l’av. de Caldes
Bus de la Fira
El Bus de la Fira permetrà
accedir al recinte firal des del
Polígon Industrial el Pla i des del
Polígon Industrial Riera del Molí,
en horari ininterromput de 9 a
21.30 h
Hi col·labora: Soler i Sauret
Atraccions
S’instal·laran al Polígon
Industrial el Pla de Molins de Rei
Servei de megafonia
En tot el recinte firal es disposarà
de megafonia, que puntualment
informarà de les activitats que es
desenvoluparan durant la Fira
La Ràdio de la Fira
Durant els dies de la Fira, Ràdio
Molins de Rei (91.2 FM) emetrà la
seva programació en directe des
del c. de Pere Calders
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La Televisió de la Fira
Durant els dies de la Fira,
Molins de Rei Televisió i ETVLlobregat Televisió emetran una
programació especial des de
la Fira de la Candelera. ETVLlobregat Televisió s’ubicarà al
c. de Pere Calders
Sala de premsa de la Fira
Durant els dies de la Fira,
els mitjans de comunicació
disposaran d’un espai per poder
treballar al c. de Pere Calders
Servei Wi-Fi
Durant els dies de la Fira, es
disposarà de connexió wi-fi
gratuïta a la pl. del Palau, a la
pl. del Mercat, a la pl. de la Creu,
a la pl. de la Llibertat i als carrers
Major i de Rafael Casanovas
APP de la Fira de la Candelera
Descarregueu-vos l’APP de la
Fira de la Candelera. Tindreu
tota la informació amb un sol
clic

La guia d’expositors de la
167a Fira de la Candelera,
amb les seves dades de
contacte, la trobareu en els
diferents punts de benvinguda i
d’informació del recinte firal
i a www.firacandelera.cat

Compra i passeja sense pes. Consigna de planter!!!
(Vegeu pàg. 43)

www.firacandelera.cat
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Amb la col·laboració:

